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 POVZETEK 

 

V raziskavi smo ugotavljali, v kolikšni meri prebivalci verjamejo temu, kar preberejo oz. vidijo v 

slovenskih medijih ter kako pogosto so v zadnjih treh mesecih gledali televizijo, šli v kino, poslušali 

radio, brali časopis, knjigo, igrali video igre, uporabljali mobilni telefon ter uporabljali splet. Zanimalo 

nas je, kateremu mediju bolj zaupajo, ali so mediji bolj naklonjeni politični levici ali desnici ter ali 

imajo mediji vpliv na volilno udeležbo. 

V aktualno političnem delu smo se osredotočili na prihajajoče volitve, preverjali smo verjetnost 

udeležbe na volitvah in politične preference.  
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METODOLOŠKI UVOD 

 

Pričujoča raziskava je kvantitativnega tipa, zbiranje podatkov zanjo pa temelji na telefonskem 

anketiranju prek GSM (večji del vzorca – 80 %1) in stacionarnih telefonov (manjši del vzorca – 20 %), 

ki je avtomatizirano po načelih CATI (Computer Aided Telephone Interviews). Anketiranje prek 

telefona izvajajo usposobljeni anketarji. Po dogovoru med naročnikom in izvajalcem je razvit 

vprašalnik, ki vključuje izključno zaprta vprašanja, to je vprašanja, pri katerih so vsi možni odgovori 

predvideni vnaprej.  

Vzorčna baza je izbrana po metodi slučajnega vzorčenja iz elektronske različice telefonskega imenika.  

Zaradi nesorazmerij med strukturo telefonskih naročnikov in strukturo realiziranega vzorca na eni 

strani ter dejansko strukturo slovenske populacije na drugi strani, je realizirani vzorec naknadno 

poststratificiran oziroma obtežen po metodi »grabljenja« (raking), tako da se zagotovi usklajenost 

demografske strukture vzorca po spolu, starosti in stopnji izobrazbe glede na Registrski Popis 

prebivalstva iz leta 2011. Teža posamičnih enot (anketirancev), ki po tej metodi presega ocenjeno 

mejno vrednost se zmanjša. Vsi rezultati, predstavljeni v poročilu, tako pri demografskih kot pri 

vsebinskih statistikah, so že izraz obtežitve po opisani metodi.  

Vzorec je konstruiran tako, da ga lahko jemljemo kot reprezentativnega za celotno proučevano 

populacijo in omogoča statistično zanesljivo sklepanje na tej podlagi.   

 

  

                                                           
1
 Razlog za tako odločitev je boljša demografija. Preko GSM so dosegljive tudi tiste skupine, ki so zaradi 

razširjenosti mobilne telefonije in načina življenja preko stacionarnih telefonov praktično že nedosegljive (ker 
jih nimajo ali pa so zelo malo doma). To se nanaša predvsem na mlajšo generacijo. Zaradi pridobljenega 
boljšega demografskega vzorca so tudi rezultati bolj natančni in zanesljivi. 
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1 PREGLED REZULTATOV 

1.1 Demografska statistika 

V raziskavi je sodelovalo 907 anketirancev, med njimi je bilo 49,0 % moških. 

Med vprašanimi je največ takih s srednjo izobrazbo (32,6 %), sledijo posamezniki s poklicno izobrazbo 

(24,5 %).  
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Največ sodelujočih v raziskavi ima dohodek med 500 in 1000 € (47,0 %), 28,6 % ima manj kot 500 €, 

sledijo tisti, ki imajo nad 1000 in do 2000 € (13,9 %). Brez lastnega dohodka je 8,3 % anketiranih.  

 

 

 

Največ anketirancev je v starosti 55 let in več (39,1 %), sledijo stari med 35 in 54 let (35,1 %). 

Povprečna starost je 48,1 let, s standardnim odklonom 17,0 let.  
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1.2 Vsebinska analiza 

1.2.1 Slovenski mediji 

V kolikšni meri verjamete temu, kar vidite oziroma preberete v slovenskih medijih? Jim verjamete… 

 

  

Tri četrtine (74,5 %) prebivalcev delno verjame temu, kar vidijo oz. preberejo v slovenskih medijih. 

Sledijo tisti, ki slovenskim medijem sploh ne verjamejo (20,4 %). Na vprašanje 0,3 % prebivalcev ni 

znalo odgovoriti. Če teh ne upoštevamo, 74,7 % prebivalcev delno verjame slovenskim medijem.  

 

Ženske v večji meri popolnoma (6,7 %) verjamejo slovenskim medijem v primerjavi z moškimi (2,7 %), 

vendar pa tudi v večji meri sploh ne verjamejo (21,6 %) v primerjavi z moškimi (19,3 %).  

Slovenskim medijem v največji meri popolnoma verjamejo najmanj izobraženi (9,3 %), nato pa z 

izobrazbo delež upada, pri najbolj izobraženih popolnoma verjame le 1,6 % prebivalcev. Enako velja 

pri tistih, ki slovenskim medijem sploh ne zaupajo – največji delež teh je med najmanj izobraženimi 

(31,4 %), nato z izobrazbo upada in je med najbolj izobraženimi 16,5 %. 

V največji meri popolnoma medijem zaupajo tisti z najvišjimi dohodki (16,7 %), v najmanjši meri pa 

prebivalci brez dohodkov (0,0 %), sploh ne zaupajo pa v največji meri prebivalci z najnižjimi dohodki 

(24,7 %), v najmanjši meri pa prebivalci z najvišjimi dohodki (0,0 %).  
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Glede na starost popolnoma slovenskim medijem v največji meri zaupajo starejši (7,2 %), v najmanjši 

meri mladi (1,3 %), sploh ne zaupajo pa prav tako v največji meri starejši (24,4 %), v najmanjši meri 

mladi (12,2 %).  

 
Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje? 

 

 

Prebivalci so v zadnjih treh mesecih praktično vsak dan (70,4 %) gledali televizijo, sledijo tisti, ki so jo 

gledali vsaj enkrat tedensko (22,5 %).  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Praktično vsak dan so televizijo v največji meri gledali poklicno izobraženi (74,3 %), v najmanjši meri 

pa najbolj izobraženi (63,0 %). 

Glede na dohodek so televizijo praktično vsak dan v največji meri gledali prebivalci z najnižjimi 

dohodki (77,4 %), v najmanjši meri pa prebivalci brez dohodkov (54,9 %).  

Praktično vsak dan so TV v največji meri gledali starejši (84,7 %), v najmanjši meri pa mladi (53,7 %). 
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V zadnjih treh mesecih večina (80,3 %) prebivalcev ni bila nikoli v kinu, sledijo tisti, ki so bili manj kot 

enkrat tedensko (16,8 %). Na vprašanje 0,4 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo 

jih 80,7 % v zadnjih treh mesecih ni šlo v kino.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

V največji meri kina niso nikoli obiskali prebivalci z najnižjo izobrazbo (95,0 %), v najmanjši meri pa 

tisti z najvišjo izobrazbo (67,9 %). 

Kina v največji meri niso nikoli obiskali prebivalci z najnižjimi dohodki (87,9 %), v najmanjši meri pa 

prebivalci z najvišjimi odhodki (65,0 %). 

Glede na starost kina v največji meri niso nikoli obiskali starejši (94,2 %), v najmanjši meri mladi (60,9 

%). 
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Radio so prebivalci poslušali praktično vsak dan (76,6 %) oz. vsaj enkrat tedensko (13,4 %).  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Radio so praktično vsak dan v največji meri poslušali srednje izobraženi (78,4 %), v najmanjši meri pa 

poklicno izobraženi (74,2 %). 

V največji meri so radio vsak dan poslušali prebivalci z dohodki med 1000 in 2000 € (80,3 %), v 

najmanjši meri pa prebivalci brez dohodkov (67,6 %). 

Glede na starost so radio vsak dan v največji meri poslušali prebivalci iz srednje starostne skupine 

(82,1 %), v najmanjši meri pa mladi (68,7 %). 
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Tiskani časopis je največ prebivalcev bralo praktično vsak dan (38,6 %), sledijo tisti, ki so ga brali vsaj 

enkrat tedensko, 20,9 % prebivalcev pa v zadnjih treh mesecih ni nikoli bralo tiskanega časopisa.  

 

Glede na spol, izobrazbo in dohodek ni statistično značilnih razlik. 

Praktično vsak dan so tiskani časopis v največji meri brali starejši (50,9 %), v najmanjši meri mladi 

(27,8 %).  

 

 



  

Julij 2014        Stanje v slovenskih medijih 

Nekaj manj kot polovica (46,0 %) prebivalcev v zadnjih treh mesecih ni nikoli brala knjige, med 

odgovore praktično vsak dan, vsaj enkrat tedensko oz. manj kot enkrat tedensko pa so se deleži 

prebivalcev približno enako razporedili.  

 

Delež tistih, ki v zadnjih treh mesecih niso nikoli brali knjige je večji med moškimi (55,2 %) kot med 

ženskami (37,0 %). 

V največji meri niso knjige nikoli brali najmanj izobraženi (64,2 %), v najmanjši meri pa najbolj 

izobraženi (20,8 %). 

Glede na dohodek v največji meri niso nikoli brali knjige prebivalci z najnižjimi dohodki (58,2 %), v 

najmanjši meri pa prebivalci z dohodki med 1000 in 2000 €.  

V največji meri niso nikoli brali knjige starejši (55,6 %), v najmanjši meri mladi (32,8 %).  

 

 

Tri četrtine prebivalcev (76,0 %) ni nikoli v zadnjih treh mesecih predvajalo ali igralo video iger. Na 

vprašanje 0,2 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo 76,2 % prebivalcev ni nikoli v 

zadnjih treh mesecih igralo video iger.  

 

Delež tistih, ki niso nikoli v zadnjih treh mesecih igrali video igre je višji med ženskami (81,3 %) kot 

med moškimi (70,8 %). 

V največji meri niso video iger nikoli igrali najmanj izobraženi (87,8 %), v najmanjši meri pa najbolj 

izobraženi (65,9 %).  
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Glede na dohodek je delež tistih, ki niso nikoli igrali video iger najvišji med prebivalci z dohodki med 

500 in 1000 € (79,6 %), najnižji pa med prebivalci brez dohodkov (54,3 %). 

V največji meri niso video iger nikoli igrali starejši (92,5 %), v najmanjši meri pa mladi (48,0 %).  

 

 

Večina (92,4 %) prebivalcev je mobilni telefon uporabljala praktično vsak dan.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Mobilni telefon so vsak dan v največji meri uporabljali najbolj izobraženi (98,4 %), v najmanjši meri pa 

najmanj izobraženi (84,8 %). 

Mobilni telefon so v največji meri vsakodnevno uporabljali prebivalci z dohodki med 1000 in 2000 €, v 

najmanjši meri pa tisti z najvišjimi dohodki (84,2 %).  

Glede na starost so mobilni telefon praktično vsak dan v največji meri uporabljali mladi (97,4 %), v 

najmanjši meri pa starejši (88,2 %).  
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Več kot polovica (58,9 %) prebivalcev je splet uporabljala praktično vsak dan, sledijo tisti (29,7 %), ki 

ga niso uporabljali nikoli. Če ne upoštevamo prebivalcev, ki na vprašanje niso znali odgovoriti (0,3 %), 

je praktično vsak dan splet uporabljajo 59,1 % prebivalcev.  

 

Praktično vsak dan so splet v večji meri uporabljali moški (63,7 %) kot ženske (54,7 %). 

Vsak dan so ga v največji meri uporabljali najbolj izobraženi (86,3 %), v najmanjši meri pa najmanj 

izobraženi (31,3 %). 

Glede na dohodek so splet v največji meri vsakodnevno uporabljali prebivalci z dohodki med 1000 in 

2000 € (90,6 %), v najmanjši meri pa prebivalci z najnižjimi dohodki (40,2 %).  

Glede na starost so ga vsakodnevno v največji meri uporabljali mladi (96,1 %), v najmanjši meri pa 

starejši (27,0 %).  
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Na lestvici od 1 do 5 kjer 1 pomeni popolnoma nezanesljivo, 5 pa popolnoma zanesljivo, ocenite 

zanesljivost informacij v naslednjih vrstah medijev. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če 

navedenega medija ne uporabljate. 

 

 

Časopis več kot polovica (53,2 %) prebivalcev ocenjuje kot srednje zanesljiv, četrtina pa kot zanesljiv. 

Na vprašanje 2,4 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo se zdi časopis 54,5 % 

srednje, 25,6 % prebivalcev pa zanesljiv.  
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Televizija se zdi prebivalcem srednje zanesljiva (38,4 %) oz. zanesljiva (34,9 %). Na vprašanje 0,9 % 

prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo se zdi televizija 38,8 % prebivalcev srednje 

zanesljiva, 35,2 % pa zanesljiva.  

 

 

Tudi radio se zdi prebivalcem srednje zanesljiv (38,2 %) oz. zanesljiv (36,2 %). Če ne upoštevamo 

prebivalcev, ki na vprašanje niso znali odgovoriti (4,1 %), jih radio 39,9 % ocenjuje kot srednje 

zanesljiv, 37,7 % pa kot zanesljiv.  
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Tretjini prebivalcev (33,6 %) se zdi splet srednje zanesljiv, 23,0 % prebivalcev pa je mnenja, da je 

zanesljiv. Na vprašanje 18,4 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 41,1 % 

prebivalcev mnenja, da je splet srednje zanesljiv, 28,2 % pa, da je zanesljiv.  

 

 

V povprečju so prebivalci kot najbolj zanesljiv medij ocenili radio (M = 3,5 ), kot najmanj zanesljiv pa 

časopis (M = 3,1).  

 

Televizijo v povprečju kot bolj zanesljivo ocenjujejo ženske (M = 3,4) kot pa moški (M = 3,2), prav tako 

tudi radio ocenjujejo bolje ženske (M = 3,5) kot moški (M = 3,4).  

Zanesljivost informacij na televiziji najbolje ocenjujejo najmanj izobraženi (M = 3,5), najslabše pa 

srednje oz. najbolj izobraženi (M = 3,2).  

Zanesljivost časopisa najbolje ocenjujejo prebivalci brez dohodkov (M = 3,4), najslabše tisti z 

najnižjimi dohodki (M = 3,0), zanesljivost televizije najbolje tisti z najvišjimi dohodki (M = 3,6), 

najslabše tisti z dohodki med 1000 in 2000 € oz. brez dohodkov (M = 3,1), zanesljivost spleta pa 
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najbolje prebivalci z najvišjimi dohodki (M = 3,5), najslabše pa prebivalci brez dohodkov, z najnižjimi 

dohodki oz. z dohodki med 1000 in 2000 € (M = 3,1).  

Zanesljivost informacij v časopisu najbolje ocenjujejo mladi (M = 3,3), najslabše pa starejši (M = 3,0).  

 

Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni? 

 

 

Največ prebivalcev (43,1 %) je mnenja, da imajo mediji enak odnos do politične levice in desnice. 

Četrtina (25,7 %) prebivalcev na vprašanje ni znala odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 58,0 % 

prebivalcev mnenja, da imajo mediji enak odnos do levice in desnice, 26,3 % pa, da so bolj naklonjeni 

politični levici.  

 

Glede na spol, izobrazbo in dohodek ni statistično značilnih razlik.  

Da imajo mediji do politične levice in desnice enak odnos v največji meri menijo mladi (72,3 %), v 

najmanjši meri starejši (51,3 %), da so bolj naklonjeni levici pa v največji meri menijo starejši (30,3 %), 

v najmanjši meri pa mladi (19,6 %).  
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Kako na vas učinkuje trenutno medijsko poročanje o politiki in predvolilni kampanji. Se vam zdi, da 

vas mediji spodbujajo k volilni udeležbi, odvračajo od nje, ali pa nimajo nobenega vpliva? 

 

 

Več kot polovica (54,8 %) prebivalcev je mnenja, da medijsko poročanje o politiki in predvolilni 

kampanji nima vpliva na volilno udeležbo. Na vprašanje 6,8 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh 

ne upoštevamo je 58,8 % prebivalcev mnenja, da mediji na volilno udeležbo nimajo vpliva.  

 

Glede na spol, izobrazbo, dohodek in starost ni statistično značilnih razlik. 
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1.2.2 Aktualna politična situacija 

 

Se nameravate udeležiti volitev v državni zbor 13. julija? 

 

 

Več kot polovica prebivalcev (54,3 %) se bo zanesljivo udeležila volitev v državni zbor. Na vprašanje 

4,1 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo se bo volitev zanesljivo udeležilo 56,6 % 

prebivalcev, 28,7 % pa se jih najbrž ne bo udeležilo.  

 

Zanesljivo se bodo volitev v večji meri udeležile ženske (63,5 %) kot moški (49,4 %).  

Glede na izobrazbo ni statistično značilnih razlik. 

Zanesljivo se bodo volitev v največji meri udeležili prebivalci z dohodki med 1000 in 2000 € (58,4 %) 

oz. med 500 in 1000 € (58,0 %), v najmanjši meri pa tisti brez dohodkov (46,4 %).  

Glede na starost pa se bodo volitev v največji meri zanesljivo udeležili starejši (74,5 %), v najmanjši 

meri pa mladi (42,0 %).  
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 

 

Pri analizi tega vprašanja smo upoštevali le prebivalce, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, da bi 

se zanesljivo udeležili volitev. 

 

 

Največ prebivalcev (38,1 %) bi volilo SMC, sledi SDS (26,3 %) in nato DESUS (11,7 %). Najmanj glasov 

bi dobile stranke Solidarnost (0,6 %), DL (0,5 %) in SNS (0,3 %).  
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Prebivalce, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili »ne vem« ali »nobene« (f = 213) smo vprašali, ali 

jim je vseeno katera stranka bližje od drugih. Za analizo smo upoštevali le tiste, ki bi se zagotovo 

udeležili volitev.  

 

Združili smo odgovore prebivalcev, ki bi se zanesljivo udeležili volitev in so že opredeljeni ter tiste, ki 

bi se zagotovo udeležili volitev in so neopredeljeni (»ne vem«, »nobene«), vendar jim je katera od 

strank bližje od drugih.  

 

 

Med tistimi, ki se bodo zanesljivo udeležili volitev ima največ podpore stranka SMC (37,3 %), sledi SDS 

(24,5 %) in nato DESUS (10,6 %). Najmanj podpore imata stranki Solidarnost (0,6 %) in DL (0,6 %). 

Glede na to bi se v Državni zbor nesporno uvrstile SMC, SDS, DeSUS, SD in NSI. Tik pod pragom se 

trenutno nahajata SLS in Združena levica. 
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1.2.3 Primerjava s prejšnjimi leti 

 

Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni? 

 

 

V primerjavi s preteklim letom se je znižal delež tistih, ki menijo, da so mediji bolj naklonjeni politični 

levici, vendar je še vedno višji kot v letu 2012. Znižal se je tudi delež tistih, ki so mnenja, da imajo 

mediji do obeh enak odnos in je najnižji v zadnjih letih. V primerjavi s preteklimi leti pa je v 2014 

najvišji delež tistih, ki na vprašanje niso znali odgovoriti.  

  

 

  



  

Julij 2014        Stanje v slovenskih medijih 

1.2.4 Podpora političnim strankam - medletna primerjava 

 

V primerjavi s preteklim mesecem je narasla podpora strankam SMC, SDS in DESUS, upadla pa podpora SD.   
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PRILOGA  

 

Slovenski utrip – julij 2014  

 

V kolikšni meri verjamete temu, kar vidite oziroma preberete v slovenskih medijih? Jim verjamete… 

1 Popolnoma  

2 Delno 

3 Sploh ne 

4 ne vem (ne beri) 

 

Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?  

 Praktično 

vsak dan 

Vsaj enkrat 

tedensko 

Manj kot 

enkrat 

tedensko 

Nikoli Ne vem 

Gledali televizijo 1 2 3 4 -9 

Šli v kino 1 2 3 4 -9 

Poslušali radio 1 2 3 4 -9 

Brali tiskani časopis 1 2 3 4 -9 

Brali knjigo 1 2 3 4 -9 

Predvajali video ali igrali 

video igro  

1 2 3 4 -9 

Uporabljali mobilni telefon 1 2 3 4 -9 

Uporabljali splet 1 2 3 4 -9 
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Na lestvici od 1 do 5 kjer 1 pomeni popolnoma nezanesljivo, 5 pa popolnoma zanesljivo, ocenite 

zanesljivost informacij v naslednjih vrstah medijev. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če 

navedenega medija ne uporabljate. , 

 

 Popolnoma 

nezanesljiv/o 

2 3 4 Popolnoma 

zanesljiv/o 

Ne 

vem 

Časopis 1 2 3 4 5 -9 

Televizija 1 2 3 4 5 -9 

Radio 1 2 3 4 5 -9 

Splet 1 2 3 4 5 -9 

 

 

Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:  

1 Politični levici 

2 Politični desnici 

3 Do obeh imajo enak odnos 

9 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 

  

Kako na vas učinkuje trenutno medijsko poročanje o politiki in predvolilni kampanji. Se vam zdi, da 

vas mediji spodbujajo k volilni udeležbi, odvračajo od nje, ali pa nimajo nobenega vpliva? 

1 Spodbujajo 

2 Odvračajo 

3 Nimajo vpliva 

4 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 

 

Se nameravate udeležiti volitev v državni zbor 13. julija?  

1 Zanesljivo  

2 Verjetno  

3 Ne, najbrž ne (Preskoči na vprašanje 9) 

4 Ne vem 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? /nato preskoči na vprašanje 9, če 

anketiranec ne izbere odgovorov 14 ali 15/ 

1 Socialni demokrati- SD  

2 Slovenska demokratska stranka- SDS  

3 Pozitivna Slovenija– PS  

4 Slovenska ljudska stranka- SLS  

5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI  

6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS  

7 Slovenska nacionalna stranka- SNS  

8 Državljanska lista - DL  

9 Stranka Mira Cerarja – SMC  

10 Zavezništvo Alenke Bratušek  

11 Verjamem (Igorja Šoltesa)  

12 Solidarnost  

13 Združena levica  

14 ne vem (anketar ne bere)  

15 nobene (anketar ne bere)  

16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere)  

17 drugo (anketar ne bere) 
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LE V PRIMERU IZBORA ODGOVOROV 14 IN 15: Pa bi lahko vseeno rekli, da vam je katera stranka kaj 

bližja od drugih? Katera? 

1 Socialni demokrati- SD  

2 Slovenska demokratska stranka- SDS  

3 Pozitivna Slovenija– PS  

4 Slovenska ljudska stranka- SLS  

5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI  

6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS  

7 Slovenska nacionalna stranka- SNS  

8 Državljanska lista - DL  

9 Stranka Mira Cerarja – SMC  

10 Zavezništvo Alenke Bratušek  

11 Verjamem (Igorja Šoltesa)  

12 Solidarnost  

13 Združena levica  

14 ne vem (anketar ne bere)  

15 nobena (anketar ne bere)  

17 drugo (anketar ne bere) 

 

Spol 

Stopnja izobrazbe 

Leto rojstva 

Dohodek 

 


